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แพ็คเกจทัวร์ ดาํ นําเทียวทะเลชุ มพร-สุ ราษฎร์ ธานี-นครศรีธรรมราช
ทะเลชุมพร
ทะเลสุ ราษฎร์ธานี

- ดํานําดูปะการัง- เกาะเต่า –เกาะนางยวน High Speed Catamaran
- ทัวร์รอบเกาะสมุย- พระใหญ่เกาะฟาน, หินตา–หินยาย
นมัสการหลวงพ่อแดง
ทะเลนครศรี ธรรมราช -อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

9-13 พฤษภาคม 2557
บริการท่ านด้ วยราคาประหยัด ทีนังละ

(5 วัน 4 คืน)

7,900 บาท เท่ านัน

วันศุกร์ ที 9 พฤษภาคม 2557 ชุ มพร - ทัวร์ เกาะเต่ า-เกาะนางยวน ด้ วย High Speed Catamaran
08.29 น. พร้อมกันที3 หอนาฬิกาสวนสาธารณะมิ3งมงคล พนักงานคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกเช็คสัมภาระก่อน
เดินทาง โดยรถบัส VIP
09.19 น.ออกเดินทาง มุ่งสู่ จงั หวัดชุมพร สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ ร้องเพลงระหว่างเดินทาง
12.00 น.ทานอาหารกลางวันที3ร้านอาหาร..ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที3ร้านอาหารบ้านสวน วังน้อยตามอัธยาศัย (พักผ่อนนอนบนรถ คืนที3 1)
วันเสาร์ ที 10 พฤษภาคม 2557 โปรแกรมทัวร์ ดํานําดูปะการั ง เกาะเต่ า และ เกาะนางยวน
05.00น. อรุ ณสวัสดิDที3จงั หวัดชุมพร พักทําภารกิจส่ วนตัวที3ร้านอาหารคุณสาหร่ าย ใหญ่ที3สุดในภาคใต้ รับประทาน
อาหารเช้า(มือที3 1)
07.00 ถึงเรื อเร็ วลมพระยา High Speed Catamaran ออกเดินทางจากท่าเรื อ สู่ เกาะนางยวน และ เกาะเต่ า
บนเรื อบริ การ ชา กาแฟ ขนม ในตอนเช้า
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10.20 เรื อเดินทางถึงจุดเปลี3ยนเรื อ เกาะเต่า เพื3อเดินทางทาง ดํานําตืน ที3อ่าวม่วงหรื อ อ่าวกล้วยเถื3อน หรื อหาด
ทรายรี ตื3นตากับ
ฝูงปลาน้อยใหญ่ และดํานําชมความงามของปะการัง
12.00 นําท่านกลับขึนเรื อ อิ3มอร่ อยกับอาหารกลางวัน(มือที3 2) และเพลิดเพลิน กับทัศนียภาพของเกาะเต่า
13.00 หลังจากทานอาหารเสร็ จ เดินทางถึงเกาะนางยวน นําท่านขึนจุดชมวิวหรื อจะพักผ่อนริ มชายหาด สนุกสนาน
กับการดํานําชมปะการัง14.00 นําท่านกลับขึนเรื อและรับประทานอาหารว่างบนเรื อ
15.00 เดินทางต่อไปที3 เกาะสมุย
17.30 ถึงเกาะสมุย นําคณะเดินทางเข้าที3พกั เช็คอินโรงแรม เฟิ ร์ สเรสซิ เดน หรื อเทียบเท่า (หาดเฉวง)
จากนันอิสระในการท่องราตรี และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (พักสมุยคืนที3 2)
วันอาทิตย์ ที 11 พฤษภาคม 2557 เกาะสมุย – เทียวรอบเกาะสมุย
เช้า สวัสดีตอนเช้า ทานอาหารเช้า (มือที3 3) ที3ห้องอาหารในโรงแรม 07.00 – 09.00 น. จากนันให้อิสระเล่นนํา
ทะเล หรื อพักผ่อนให้เต็มอิ3ม
10.00 น. เก็บสัมภาระเช็คเอาท์ ออกเดินทางโดยรถตู ้ ปรับอากาศ เที3ยวชมสถานที3ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่ านชมบ่ อผุด สั มผัสชี วติ ชาวเกาะ สั กการะพระใหญ่ เกาะฟาน และเจ้ าแม่ กวนอิมองค์ ใหญ่ เพื3อความเป็ นสิ ริมงคล และ วัดปลาย
แหลม ด้วยโบสถ์กลางนําที3เป็ นดอกบัว นําท่านสู่ จุดชมวิวทิวทัศน์ที3งดงามของหาดเฉวง ชมแท่งหิ นที3ธรรมชาติได้
สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มือที3 4)ที3ร้าน...ซี ฟู้ด
13.00 น. จากนัน นําท่านแวะนมัสการหลวงพ่ อแดง เพื3อเป็ นสิ ริมงคล สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี3
หน้าทอน
15.00 น. นัง3 เรื อซี ทรานเฟอร์ รี3กลับฝั3งแผ่นดินใหญ่ พักผ่อนบนเรื อตามอัธยาศัย
16.30 น. ถึงท่าเรื อซี ทรานเฟอร์ รี3 อ.ดอนสัก จ.สุ ราษฎร์ ธานี จากนันเก็บสัมภาระขึนรถบัส จากนันเดินทางเข้าที3พกั ที3
หาดขนอม (ใกล้อุทยานแห่งชาคิหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้) อ.ขนอม จ. นครศรี ธรรมราช หาดยังสะอาดใหม่
17.30 น.เข้าที3พกั เดินเล่นชายหาดขนอมหรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.เชิญรับประทานอาหารเย็นร่ วมกัน(มือที3 5) งานเลียงเลิกรา ราตรี สวัสดิD พักผ่อนตามอัธยาศัย(พักขนอมคืนที3 3)
วันจันทร์ ที 12 พฤษภาคม 2557 อําเภอขนอม –สุ ราษฎร์ ธานี-ชุ มพร
เช้า อาหารเช้าโรงแรมที3พกั (วันที3 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ
08.00 น. ออกเดินทางกลับแวะรับธรรมะที3วดั สวนโมกขพลาราม ซื อของฝากมากมาย แวะซือสะตอหลังสวน
12.00น. ทานอาหารกลางวันที3ร้านคุณสาหร่ าย (วันที3 7) จากนันออกเดินทางแวะซือกล้วยเล็บมือนางที3ศาลพ่อตาหิ น
ช้าง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที3เพชรบุรีตามอัธยาศัย พร้อมทําภารกิจส่ วนตัว เตรี ยมตัว (พักนอนบนรถ คืนที3 4)
19.00น. เดินทางกลับอํานาจเจริ ญบ้านเฮา
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วันอังคารที 13 พฤษภาคม 2557 กรุ งเทพฯ – อํานาจเจริ ญ
07.00 น. ถึงอํานาจเจริ ญโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮาฮา

หมายเหตุ รายการนีอาจเปลี3ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีจะนึกถึงผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็ นสําคัญ

บริการท่ านด้ วยราคาประหยัด ทีนังละ 7,900 บาท เท่ านัน
อัตราค่ าบริการนีรวม
1. ค่ ารถบัส วีไอพี ตลอดเส้ นทาง
2. ค่ าเรือทัวร์ ดํานําดูปะการัง เกาะเต่ า เกาะนางยวน รวมอุปกรณ์ ดํานํา
3. ค่ าทีพักบนเกาะสมุย 1 คืน
4. -อาหารเช้ า 3 วัน
- อาหารกลางวัน 3 วัน
-อาหารเย็น 1 วัน (คาราโอเกะ)
5. ค่ ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ ง ท่ าเรือ – โรงแรม
6.ค่ ารถตู้ปรับอากาศ ท่ องเทียวรอบเกาะสมุยตามรายการ
7.ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีท่ องเทียวทุกแห่ งทีระบุในรายการ(เกาะเต่ า-นางยวน)
8.ค่ าบริการ และอํานวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ ผ้ ูมีประสบการณ์
9.ค่ าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท
10. ค่ าบริการเครืองดืมนํา ,นําแข็ง,ขนม,ลูกอม,ผลไม้ ,ผ้ าเย็น ฯ ตลอดเส้ นทาง
สํ ารองทีนังได้ ที

อ.สุ วมิ ลมาลย์ บุตรดาวงศ์ โทร 086-6535630

